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-1سن پدرمهیار 36سال است  ،سن ّمهیارربع سن پدرش است .اگرمادرش  3برابر او سن داشته باشد  ،مهیار
ومادرش هریک چندسال دارند؟

-2کتاب داستان سامان 40صفحه دارد .اوخمس آن راخوانده است.او چندصفحه ازکتاب راخوانده است؟
چندصفحه رانخوانده است؟
-3پدربزرگ ماهان وسامان یک کتاب  36صفحه ای به آن ها هدیه داد.ماهان ثلث صفحات آن وسامان هم به
اندازه ی ربع صفحات کتاب را مطالعه کردند؟هریک چندصفحه مطالعه کرده اند؟
آن هاباهم چندصفحه مطالعه کرده اند؟

-4آرمین 16سال وآرتین6سال دارد 40 ،سال بعد آرمین چندبرابرآرتین سن دارد؟

-5تعدادی پرنده را اگردرقفس های4تایی قراردهیم6،قفس می شودو3پرنده باقی می ماند.حاال
اگرآن هارادرقفس های  3تایی قراردهیم،چندپرنده می ماند؟

-6یک طناب را3برش زده ایم اگرطول هرقسمت35سانتی مترباشد،طول طناب اولیّه چند سانتی متربوده
است؟(ازراه جدول)

-7اگرروزی 6هواپیما ازتهران به مشهد پروازکندوظرفیت
هرپرواز250مسافرباشد،دریک روزچند مسافرازتهران وارد مشهد می شوند؟
(ازراه جدول)

-8علی بانصف پول خود5دفترو4خودکارخرید.اگرهردفتر 40تومان وهرخودکار را  60تومان خریده باشدتمام
پول علی چند تومان بوده است؟پول دفتروخودکاررا ازراه جدول حساب کن.

-9دریک مرغداری150مرغ نگهداری می شود.اگرهرمرغ روزی یک تخم
بگذارد،حساب کنیددرطول یک هفته چندتخم مرغ دراین مرغداری تولید می شود؟

-10سن امیرمحمّد2سال و4ماه و7روزاست.سن علی چندروز است؟
هرسال را365روزوهرماه را  30روزدرنظربگیرید.

-11یک مورچه خوار شکمو هرروز 250مورچه می خورد.حساب کنید
این مورچه خواردرطول یک هفته چند مورچه می خورد؟(ازراه جدول)

-12خواهرپارسا 27سال وپارسا ثلث اوسن دارد.پارسا چندسال ازخواهرش کوچک تراست؟

-13اگرازصدگان عددی یک واحد کم کنیم وبه دهگان آن دو واحداضافه کنیم  ،آن عددچه تغییری می کند؟
بامثال نشان دهید.

-14مجموع پول امید وایمان  2500تومان است .اگرپدرآن ها به هرکدام 3500بدهد،مجموع پول آن دو چند
تومان می شود؟

-15طنابی رابه شکل مستطیل درآوردیم،طول آن60وعرض آن40میلی متراست.اگرآن رابه شکل لوزی
درآوریم اندازه ی هرضلع آن
چند سانتی مترمی شود؟

-16اختالف ثلث عدد24ونصف عدد18چنداست؟

-17مجموع خمس  50ونصف 40چند می شود؟

-18اتوبوسی  40مسافرداشت.ربع آن ها ترمینال کاوه پیاده شدند.ولی به اندازه ی نصف باقی مانده مسافر
سوارشد.حاال چند مسافردر اتوبوس هستند؟

-19مساحت قسمت رنگی چه کسری ازمستطیل است؟
چه کسری رنگی نیست؟
-20دریک مزرعه به ازای هرگاو  ،دوگوسفند وجود دارد.اگرتعدادکل گاوهاوگوسفندان دراین
مزرعه 30راس باشد ،حساب کنید دراین مزرعه چندتاگاو وچندتا گوسفند
می چرند؟

-21دریک پارکینگ تعدادی موتوروماشین پارک شده اند.می دانیم ماشین 4چرخ وموتور2چرخ
دارد.اگرتعدادچرخ ها جمعا24چرخ وتعدادماشین ها3عددباشد،تعدادموتورها چندتاست؟

 -22جاهای خالی را کامل کن .
 765سانتی متر یعنی  ..................متر و  ..................از یک متر
 5342گرم یعنی  .................کیلو گرم و  ..................گرم
با  ....................جرم را اندازه می گیریم و بهترین وسیله برای کشیدن گوشه ی راست  ........................است .
-23تعدادی سه چرخه ودوچرخه داریم.اگرتعدادکلّ چرخ های آن ها29تا باشدو4تا ازآن ها دوچرخه باشد،
حساب کنیدچندتاسه چرخه داریم؟

-24یک قناری باهر 4بار بال زدن3،مترپرواز می کند .اگراین پرنده درآسمان 32بار بال
بزند،چندمترپرواز می کند؟

-25اتوبوسی42مسافرداشت.درایستگاه اوّل18نفرپیاده
شدندو2نفرسوارشدند.درایستگاه دو20نفرپیاده شدندولی سه برابرمسافرانی که
دراتوبوس بودند،سوارشدند.حاال دراتوبوس چند مسافر وجود دارد؟

 - 26مساحت شکل زیر حساب کن .
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-27دریک اردوگاه 8چادر6نفره و 3چادر 8نفره برپا کرده اند.ظرفیت این چادرها چند نفراست؟
اگردوازده نفردیگربه اردوگاه بیایند،چندچادردیگرنیازداریم؟

-28سه برابر شعاع دایره ای 12سانتی متر است .قطر وشعاع این دایره چند سانتی متراست؟

-29اندازه ی ضلع مربّعی برابرقطر یک دایره است.اگرمحیط این مربّع  24سانتی مترباشد،شعاع این دایره
چندسانتی متراست؟

 -30برای تفریق زیر شکل بکش و حاصل آن را به دست بیاور .
3354
- 1271

-31اندازه ی مساحت یک مستطیل ویک مربع باهم برابر است .اگرطول مستطیل  9وضلع مربع  6سانتی
مترباشد.عرض مستطیل چند سانتی متراست؟

-32اختالف طول وعرض کف اتاقی2متراست .اگر عرض اتاق 3مترباشد  ،مساحت کف اتاق چند مترمربع است؟

-33اگرطول ضلع مربعی را 2برابرکنیم مساحتش چندبرابر می شود؟
بامثال نشان دهید.

-34کف اتاق محمّد به شکل زیر است اگر بخواهد اتاقش راموکت کند ،چدمترمربّع موکت نیاز است؟
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 -35اگرشعاع این دایره 8سانتی مترباشد،مساحت مربع وقطردایره رابه دست آورید.

سال نو برهمه ی شماعزیزان مبارک

برای سال جدید چه تصمیمات جدیدی گرفته ای؟آنها رابنویس.
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